Krajevna skupnost Trnovo
Trnovo 39
5252 Trnovo pri Gorici
tel/fax : +386 5 3071001
gsm : +386 (0) 51 688860
e-pošta:krajevna.skupnost.trnovo@siol.net

Zapisnik št.: 1-2014

Datum: 20. oktober 2014
Zadeva:

ZAPISNIK

Zapisnik 1. seje novoizvoljenih članov Sveta KS Trnovo, za obdobje od 2014 - 2018, ki
je potekala v ponedeljek, 20.10.2014, na sedežu KS Trnovo, s pričetkom ob 20. uri.
Prisotni člani sveta: Nina Fridl, Urban Kravos, Kerstin Podgornik, Primož Rebek, Dolores
Šuligoj, Valter Šuligoj, Uroš Ternovec
Odsotni: g. Matej Arčon - župan MONG, ga, Matejka Ambrož - višja svetovalka za KS
Sejo vodi: Kerstin Podgornik
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvolitev predsednika Sveta KS Trnovo in ostalih funkcij Sveta
1. november – komemoracija
Predstavitev nedokončanih del in nalog
Aktivnosti v decembru 2014
Razno

Ad1) Prisotni člani izvolijo predsednika KS Trnovo in podelijo ostale funkcije
predstavnikom KS Trnovo. Naziv predsednice se podeli Kerstin Podgornik. Predsednica
za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti ali za nadomeščanje zaradi
odsotnosti ali zadržanosti določi svojega namestnika Uroša Ternovca. Vlogo tajnika dobi
Nina Fridl, preostali člani pridobijo naziv članov.
Člani se z izvoljenimi funkcijami soglasno strinjajo.
Ad2) Člani KS Trnovo se seznanijo s potekom tradicionalne komemorativne slovesnosti
ob obeležitvi državnega praznika, dneva mrtvih, 1. novembra pri spominskem parku
NOB Trnovo pri Gorici. Za sprejem in razvitje zastav se zadolži g. Jožefa Plesničarja.
Prižge se luč v krajevni mrliški vežici v poklon preminulim. Skupaj s predstavnikom KS
Trnovo, se predstavnik mestne občine NG odpravi do grobnic na Cvetrežu in za
“Lesniku”. Za spremstvo predstavnika mestne občine bo poskrbel Uroš. Po zaključku
slovenosti so udeleženci vabljeni na srečanje v kulturni dom Trnovo.
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Ad3) Predsednica predstavi nedokončana dela in naloge, ki so si jih zadali v prejšnjem
mandatu in še niso izpeljana oz. niso požela sadov.
Predsednica predstavi že zastavljen plan dela 2014, ki je bil podan na občino ter
seznani prisotne s finančnim načrtom za leto 2014.
Predlaga se, da bi bilo potrebno postaviti označbe do Kobilnika in tako poskrbeti za
večjo promocijo in obiskanost spominske točke. Predstavi se tudi ideja o peči na pelete
in s tem večjim prihrankom pri kurjavi. Potrebno je obesiti zavese v dvorani in dati
senčne roloje. Vse bolj je glasna ideja o o preureditvi “odbora” na naslovu Trnovo 39,
kot gostinskega objekta.
Ad4) Kot vsako leto se bo tudi letos postavila smrečica, priskrbel jo bo Valter. Postavila
se bo pred prostori KS. V decembru bo šolske otroke podružnične osnovne šole obdaril
Miklavž. Pripravlja se tradicionalni prižig lučk skupaj z otroci. Govora je tudi o
silvestrovanju. Predstavijo se zamisli o izpeljavi najdaljše noči v letu. V gospodinjstva se
razpošljejo koledarji. Tako, kot v prejšnjih letih jih bo tudi letos priskrbel Uroš. Potrebno
je
napisati
novoletno
voščilo.
Planirana je obdaritev starejših krajanov.
Predsednica prosi ostale člane KS, da pridobijo čim več idej in se pozanimajo o
aktualnih razpisih, ki bi morebiti lahko pomagali pri uspešnejši izpeljavi novih projektov.
Seja se je zaključila dne 20.10.2014 ob 22.30 uri.
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